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Med anledning av vårdval logopedi och ett diskriminerande villkor i förvaltningens 

tjänsteutlåtande till nackdel för gruppen barn som stammar 

 

1 Sammanfattning 

I det tjänsteutlåtande som förvaltningen avgett till nämnden inför beslutet av nytt avtal för 

vårdval logopedi finns ett diskriminerande villkor avseende hur Stockholms läns landsting 

definierat och kravställt den logopediska vården av barn som stammar.  

Villkoret står i strid med artiklarna 2, 3 och 24 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen), artikel 7 i FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, likställighetsprincipen enligt kommunallagen (1991:900), samt flera 

aspekter på tillämpningen av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).  

Stockholms Stamningsförening yrkar att nämnden beslutar om att medge ersättning för 

resurskrävande besök, barn och ungdom upp till 18 år, även för talstörningen stamning. 
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2 Bakgrund 

I det nuvarande förfrågningsunderlaget för vårdval logopedi i Stockholms län är diagnosen 

stamning särredovisad från gruppen språk- och talstörningar. Detta trots att det finns en 

konsensus kring att stamning de facto är en talstörning.
1
 Den indelningen följer även i 

ersättningsmodellen för logopedisk behandling som anger vilka vårdprestationer som ersätts 

och med hur mycket.  

För gruppen språk- och talstörningar ges ersättning för ”Resurskrävande besök barn 

och ungdom under 18 år”. Sådan ersättning ges inte för behandling av patienter inom 

diagnosen stamning. Trots att stamning är en talstörning ges alltså inte ersättning för 

resurskrävande besök av den typen. Sådana besök ersätts istället såsom vanliga besök.  

Det som gör det här villkoret extra angeläget är att det kan få stora konsekvenser för gruppen 

barn som stammar och deras tillgång till evidensbaserad stamningsbehandling.
2
 Det finns 

hittills få evidensbaserade behandlingsmetoder inom det logopediska området. Inom 

diagnosgruppen stamning finns evidens för några behandlingsmetoder, varav 

Lidcombeprogrammet och Palin PCI (Parent Child Interaction) är två och dessa är riktade mot 

just barn upp till sex års ålder.
3
 Resursåtgången för dessa behandlingsmetoder gör att de i 

ersättningsmodellen utgör just “resurskrävande besök”. Det ingår således i 

behandlingsprogrammen att de per definition är resurskrävande. De nuvarande villkoren för 

vårdval logopedi ersätter följaktligen inte sådan behandling, och det försvårar kraftigt för 

stammande barn att få tillgång till den evidensbaserade vård som faktiskt finns. Det inkluderar 

risken att en del logopeder modifierar behandlingen så att den ska passa in i beskrivningen av 

ett ”vanligt besök”, eller också väljer bort diagnosen stamning på grund av villkoren i 

ersättningsmodellen. Det hela aktualiserar en befogad oro för vilken vård som Stockholms 

läns landsting kan tillhandahålla för stammande barn, och det grundar sig alltså i hur 

ersättningsmodellen för logopedisk behandling ser ut.  

Det skapar en situation där barn som stammar missgynnas genom att behandlas sämre än barn 

med övriga talstörningar. Det är en diskriminering av gruppen barn som stammar. Stamning 

är dessutom ett av få logopediska områden där det faktiskt finns nationella riktlinjer.
4
 

Det hela aktualiserar tillämpningen av artiklarna 2, 3 och 24 i FN:s konvention om barnets 

rättigheter (barnkonventionen), artikel 7 i FN:s konvention om rättigheter för personer med 

                                                           
1
 Att stamning klassificeras som en talstörning går att härleda från t.ex. det internationella 

klassificeringssystemet ICD-10, där stamning ingår med diagnoskod F98.5. Stamning karaktäriseras som en 

talstörning även av t.ex. Garsten, M., & Lundström, C. (2008), i Hartelius, L., Nettelbladt, U. & Hammarberg, B. 

(red:er), Logopedi, 2008, s. 433 ff. På Logopedprogrammet på Karolinska Institutet ingår t.ex. 

stamningsmomentet i kursen Talstörningar och dysfagi hos barn och ungdom (6 hp). Listan på källor som 

klassificerar stamning som en talstörning kan göras tämligen lång.  
2
 Att arbeta med evidensbaserad vård innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens unika 

situation och önskemål. Se Dollaghan, C.A. (2007), The handbook for evidence-based practice in 

communication disorders, Baltimore, Paul H. Brookes Publishing Co.  
3
 Lidcombeprogrammet riktar sig till barn upp till sex års ålder. Palin PCI är ett program som riktar sig till barn 

upp till ca sex års ålder. 
4
 Nationella riktlinjer för logopediska insatser vid stamning och stamningsproblematik (2014). 

www.srat.se/Logopederna/ 
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funktionsnedsättning, likställighetsprincipen enligt 2 kap. 2 § kommunallag (1991:900), 2 § 

hälso- och sjukvårdslag (1982:763), de prioriteringsprinciper som gäller inom svensk hälso- 

och sjukvård såsom de formulerades av Prioriteringsutredningen i SOU 1995:5 och att vård 

ska ges till de med störst behov, de krav som följer på logopedens legitimation och etiska 

riktlinjer för logopeder, grundläggande frågor inom hälso- och sjukvården som rör rätten till 

vård på lika villkor, och att forskning visat att tidiga insatser i stamningsbedömning och 

stamningsbehandling är av stor vikt.
5
 Det sistnämnda kan här ses mot bakgrund av de 

evidensbaserade behandlingsprogram som faktiskt finns för barn som stammar, och att 

logopedisk stamningsbehandling av barn både har en förebyggande och en behandlande 

effekt.
6
  

 

3 Det aktuella förslaget till reviderat förfrågningsunderlag 

Enligt uppgift från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer det nämnda diskriminerande 

villkoret kvarstå i förvaltningens förslag till nytt förfrågningsunderlag. Detta trots att 

revideringen av förfrågningsunderlaget bland annat syftar till att förbättra möjligheterna att 

möta behovet av resurskrävande insatser för samtliga målgrupper. Det framgår även att 

förstärkningar görs för gruppen med neurologiskt betingade tal- och språkstörningar i syfte att 

öka jämlikheten i tillgången till vård för patienter med stora behov, och att jämställdheten 

bedöms bli oförändrad. Med en jämlik vård avses en icke diskriminerande vård. Stamning har 

neurologiska grundorsaker, men särbehandlas och omfattas inte heller av den 

förstärkningsresursen.  

Att det diskriminerande villkoret för gruppen stammande barn kvarstår framgår inte av någon 

konsekvensanalys av förvaltningen. Förvaltningen motiverar den valda prioriteringen endast 

med ekonomiska argument, trots de implikationer förslaget får i ljuset av rådande regelverk.  

Det framgår av avsnitt 1.2, uppdragsbeskrivning, i förslaget till nytt förfrågningsunderlag att 

varje vårdgivare ska arbeta utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv, 

och att insatserna ska utgå från medicinska bedömningar och prioriteringar samt nationella 

riktlinjer. Det framgår även av avsnitt 2.2, prioritering av patientgrupper, och 3.2, 

vårdprogram och riktlinjer, att vårdens insatser ska utgå från medicinska bedömningar och 

prioriteringar samt nationella riktlinjer. Här nämns uttryckligen Nationella riktlinjer för 

logopediska insatser vid stamning och stamningsproblematik. Vidare framgår under 2.3, 

vetenskap och beprövad erfarenhet, att hälso- och sjukvård ska ges i enlighet med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Vad gäller den logopediska behandlingen av gruppen 

barn som stammar inkluderar det de evidensbaserade behandlingsprogram som per definition 

är resurskrävande. Något som även framgår av de nationella riktlinjerna, samt av de krav som 

följer med logopedens legitimation samt etiska riktlinjer. Trots detta medges inte ersättning 

                                                           
5
 Perez, H. R., & Stoeckle, J. H. (2016). Stuttering: Clinical and research update. Canadian Family 

Physician, 62(6), s. 479–484. 
6
 Nationella riktlinjer för logopediska insatser vid stamning och stamningsproblematik (2014), s. 9-10. 

www.srat.se/Logopederna/ 
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för resurskrävande besök för barn som stammar, trots att det medges för barn med övriga 

talstörningar. Vårdgivare som erbjuder evidensbaserad logopedisk stamningsbehandling får 

inte ersättning för den vård de enligt gällande regelverk är skyldiga att ge, och som barnet har 

rätt att erhålla. De mål och ambitioner som Stockholms läns landsting ger uttryck för i målet 

för den logopediska hälso- och sjukvården inom ramen för vårdvalet ges för gruppen barn 

som stammar närmast en illusorisk innebörd. Det framstår som en chimär. 

Stockholms Stamningsförening har varit delaktig i beredningen av det nya förslaget till 

förfrågningsunderlag och deltog i oktober 2015 på ett möte med handläggare på Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen (HSF), samt skickade en förtydligande skrivelse med kommentarer 

och synpunkter. Dock tyvärr utan att vinna gehör. Föreningen kan i sin företrädarroll av 

naturliga skäl inte passivt godta att konstruktionen av vårdvalet exkluderar stammande barn 

från en trygg tillgång till evidensbaserad vård. 

 

4 Barnkonventionen 

Enligt barnkonventionen är barn bärare av särskilda rättigheter. 

 Artikel 2: Icke-diskriminering  

Artikeln fastslår barnets rätt att inte diskrimineras. Enligt förslaget till nytt 

förfrågningsunderlag ska barn som stammar exkluderas från en trygg tillgång till 

resurskrävande besök hos logoped jämfört med barn med övriga språk- och talstörningar, och 

således även från en trygg tillgång till evidensbaserad logopedisk stamningsbehandling.  

Förslaget diskriminerar således gruppen barn som stammar i förhållande till barn med övriga 

tal- och språkstörningar. Gruppen barn som stammar är diskriminerade på grund av sin 

specifika funktionsnedsättning, eftersom barn med övriga diagnoser inom området för språk- 

och talstörningar medges bättre villkor. Funktionsnedsättning är en diskrimineringsgrund 

enligt artikel 2.1. Budskapet blir att olika villkor ska gälla för barn med olika talstörningar i 

Stockholms län, vilket står i strid med artikel 2 om icke-diskriminering. När det kommer till 

barn finns i enlighet med barnkonventionen inte utrymme att ge olika rättigheter.  

 

 Artikel 3: Barnets bästa  

Enligt artikel 3.1 ska vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 

privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftade 

organ, barnets bästa komma i främsta rummet. Artikeln är en bärande princip i 

barnkonventionen. Syftet med begreppet ”barnets bästa” är att säkerställa både fullt och 

faktiskt åtnjutande av alla de rättigheter som erkänns i konventionen och barnets 

helhetsutveckling.
7
 

                                                           
7
 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet, 

kapitel I.4. 



 
 

5 

 

Stockholms Stamningsförening har som nämnt vid två tillfällen påtalat de konsekvenser som 

ett nu aktuellt förslag får för gruppen barn som stammar. Förslaget till nytt 

förfrågningsunderlag innehåller dock inte någon formulering om barnets bästa, inga 

intresseavvägningar avseende barnets bästa mot andra intressen, och ingen motivering varför 

man gör valda prioriteringar utifrån principen om barnets bästa. Bristen på 

barnkonsekvensanalys är total och förslaget till nytt förfrågningsunderlag saknar således helt 

barnperspektivet, trots att förslaget slår som hårdast mot en grupp barn. Enligt den av 

riksdagen antagna strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige ska 

barnkonsekvensanalyser ha gjorts.
8 

Detta med fördel innan förslaget presenteras och läggs 

fram för Hälso- och sjukvårdsnämnden. I samma nämnda strategi ingår Handslaget, en 

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), där 

följande passus återfinns: 

Det är i kommuner och landsting som de flesta verksamheter som rör barn finns. Det är också 

där beslut fattas som har direkt inverkan på barns vardag och deras livssituation. 

Beslutsfattare och olika yrkesgrupper måste ha kunskap om barns levnadsvillkor och om hur 

barnets rättigheter ska omsättas i beslut och åtgärder som rör barn och följa upp sådana 

beslut och åtgärder ur ett barnrättsperspektiv.
9
 

Att i en tid när barnkonventionen är på väg att inkorporeras in i den svenska författningsfloran 

lägga ett förslag om offentligt finansierad hälso- och sjukvård som slår hårdast mot en grupp 

barn och utan några som helst barnkonsekvensanalyser är alarmerande. Det är en 

förvånansvärd brist på respekt för barnkonventionen och barns rättigheter.  

 

 Artikel 24: Barns rätt till hälsa 

Barn har rätt till god hälso- och sjukvård. FN:s barnrättskommitté tolkar barns rätt till hälsa, 

så som den definieras i artikel 24, som en vittomfattande rättighet.
10

 Genomförandet av artikel 

24 måste alltid ta hänsyn till samtliga människorättsprinciper, i synnerhet konventionens 

vägledande principer såsom de här aktualiseras i form av artiklarna 2 och 3, och styras av 

evidensbaserade folkhälsonormer och bästa praxis.
11

 

Att rätten till hälsa förverkligas är nödvändigt för att barn ska kunna åtnjuta alla de andra 

rättigheterna i konventionen. För att till fullo förverkliga alla barns rätt till hälsa finns en 

skyldighet att säkerställa att barns hälsa inte undergrävs till följd av diskriminering, som är en 

starkt bidragande faktor till utsatthet. Ett antal diskrimineringsgrunder anges i konventionens 

artikel 2, bland annat funktionsnedsättning.
12

 Barn med övriga funktionsnedsättningar inom 

                                                           
8
 Prop. 2009/10:232, s. 17. 

9
 Prop. 2009/10:232, s. 39.  

10
 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 15 (2013) om barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa (art. 24), 

kapitel I.2.  
11

 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 15 (2013) om barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa (art. 24), 

kapitel I.3.  
12

 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 15 (2013) om barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa (art. 24), 

kapitel II.8. 
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området talstörningar ges en trygg tillgång till resurskrävande besök, dock inte barn med 

funktionsnedsättningen stamning.  

Artikel 24 nämner uttryckligen primärvården, vilket omfattar vårdval logopedi i Stockholms 

län.
13

 Barns rättigheter omfattar i artikelns avseende såväl förebyggande och hälsofrämjande 

åtgärder, som behandling. På primärvårdsnivå måste dessa tjänster vara tillgängliga med 

tillräcklig omfattning och kvalitet. Stockholms läns landsting omfattas av skyldigheten att 

säkerställa att inget barn är berövat sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård.
14

 Det 

hela ger uttryck för behovet att organisera hälso- och sjukvården utifrån allas behov och 

förväntningar. Det rådande förslaget nekar gruppen barn som stammar en rätt till logopedisk 

stamningsbehandling av tillräcklig omfattning och kvalitet. Förslaget står således i strid med 

artikel 24.  

Enligt barnkonventionens artikel 3.1 är offentliga organ skyldiga att säkerställa att barnets 

bästa bedöms och sätts i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Alla hälsorelaterade 

beslut som rör enskilda barn eller barn som grupp måste utgå från denna princip. Barnets 

bästa bör således styra även behandlingsalternativ för samtliga barn med talstörningar, 

inklusive barn som stammar.
15

 Barnkonventionen ger inte utrymme att ge barn olika 

rättigheter.  

 

Avslutande ord om förslagets tillåtlighet enligt barnkonventionen 

Förvaltningens förslag står i strid med artiklarna 2, 3, och 24. Artiklarna 2 och 3 ger uttryck 

för två av Barnkonventionens fyra huvudprinciper. 

 

5 Övriga regelverk och bestämmelser 

 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Enligt artikel 7.1 ska alla nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa att barn med 

funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på 

samma villkor som andra barn. Artikel 7.2 föreskriver att i alla åtgärder som rör barn med 

funktionsnedsättning ska barnets bästa komma i främsta rummet. 

Förvaltningens förslag står enligt Stockholms Stamningsförenings mening i strid med artikel 

7 i konventionen. 

  

                                                           
13

 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 15 (2013) om barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa (art. 24), 

kapitel I.4. 
1414

 Jfr barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 15 (2013) om barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa (art. 

24), kapitel I.6. 
15

 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 15 (2013) om barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa (art. 24), 

kapitel II.13 a. 
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 Hälso- och sjukvårdslagen 

Det framgår av 2 § att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Det framgår vidare att vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilde människans värdighet. Den som har det största 

behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.  

I den offentliga utredningen Vårdens svåra val (SOU 1995:5) listades tre viktiga etiska 

principer för prioriteringar. Dessa är: 

Människovärdesprincipen; nämligen att alla människor har lika värde och samma rätt 

oberoende av personliga egenskaper och funktion i samhället. 

Behovs-solidaritetsprincipen, vilken innebär att resurserna bör satsas på den människa eller 

verksamhet som har de största behoven. 

Kostnadseffektivitetsprincipen. Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör 

en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet, 

eftersträvas. 

Principerna är rangordnade så att människovärdesprincipen går före behovs-

solidaritetsprincipen, och kostnadseffektivitetsprincipen är underordnad de båda övriga 

principerna.
16

 Detta överensstämmer till stor del med de principer som FN antagit om ett 

rättighetsbaserat arbete och måste ständigt vara i fokus för beslut och prioriteringar inom 

hälso- och sjukvården.
17

 Således även för de förutsättningar som offentligt finansierad hälso- 

och sjukvård ges i form av politiska beslut. Detta ska även ses i ljuset av att stamning är en 

liten diagnos sett till helheten för kostnaden för vårdval logopedi. År 2014 ca 4 %. 

Förvaltningens förslag står i strid med de gällande prioriteringsprinciperna på hälso- och 

sjukvårdens område. Förvaltningens invändning om ekonomiska argument väger inte 

tillräckligt tungt inom ramen för prioriteringsprincipernas inbördes ställning. 

Det framgår vidare av 2a § att hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven 

på en god vård. Det implicerar en vård i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Då ersättning inte ges för resurskrävande besök för barn som stammar innebär det 

att vårdvalsmodellen kraftigt försvårar för stammande barn att erhålla den evidensbaserade 

logopediska behandling de har rätt till. Logopeden är även skyldig att erbjuda sådan vård när 

behov finns, något som följer av logopedens legitimation och etiska riktlinjer. Risken är då 

uppenbar att vårdgivare i vårdvalet väljer bort stamning eftersom de inte får kostnadstäckning 

för sådan vård. Erfarenheten de senaste åren har också visat att så är fallet. Om utvecklingen 

fortsätter kommer dessutom kompetensen inom diagnosgruppen stamning riskeras att 

                                                           
16

 SOU 1995:5, Vårdens svåra val, del 2, s. 121. 
17

 Se även Dahlborg-Lyckhage, Lyckhage & Tengelin, Jämlik vård - Normmedvetna perspektiv, 

Studentlitteratur, 2015, s. 193. 
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urholkas i Stockholms län, och tillgången till evidensbaserad logopedisk stamningsbehandling 

för barn blir ännu mindre tillgänglig.  

Det framgår att förslaget till nytt förfrågningsunderlag står i strid med flera aspekter knutna 

till tillämpningen av hälso- och sjukvårdslagen och intilliggande normerande regler. 

 

6 Diskriminerande aspekter enligt LOV/Snedvridning av konkurrensen 

De differentierade ersättningarna gör att vårdgivare som erbjuder evidensbaserad logopedisk 

stamningsbehandling inte får ersättning för den vård de enligt gällande regelverk är skyldiga 

att ge, och som berörda barn har rätt att erhålla. Det här medför en snedvridning av 

konkurrensen inom vårdval logopedi där de leverantörer som erbjuder stamningsbehandling 

för barn missgynnas.  

 

7 Avslutande kommentarer 

Det aktuella villkoret i förfrågningsunderlaget försvårar kraftigt för stammande barn att 

erhålla den evidensbaserade logopediska behandling de har rätt till, och på motsvarande sätt 

försvårar det kraftigt för logopeder att erbjuda den vård de enligt avtal och hälso- och 

sjukvårdens regelverk är skyldiga att ge.  

Det väcker allvarliga frågetecken kring kvaliteten på den logopediska behandling som 

Stockholms läns landsting erbjuder barn som stammar, och Stockholms läns landstings 

efterlevnad av fundamentala regelverk såsom FN:s konvention om barnets rättigheter.  

Det finns ingen annan del i förslaget till förfrågningsunderlag i vårdval logopedi som på 

motsvarande vis kan anses diskriminera någon enskild grupp, oavsett diagnos. Mot bakgrund 

av ovanstående, och inte minst det faktum att barnkonventionen i samband med 

inkorporeringen blir gällande som svensk lag, är det mycket anmärkningsvärt att Stockholms 

läns landsting konstruerar ett hälso- och sjukvårdssystem som slår så hårt mot en grupp barn 

med funktionsnedsättning. Något liknande förekommer inte i något annat landsting i Sverige.  

Stockholms Stamningsförening yrkar därför att nämnden beslutar om att medge ersättning för 

resurskrävande besök, barn och ungdom upp till 18 år, även för talstörningen stamning.  

 

 

 

Sundbyberg, datum som ovan 

 

Andreas Knutsson   Robert Bildsten 

 

Ordförande    Ordförande 

Stockholms Stamningsförening  Stamningsförbundet 


